
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus . 
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EDITORIAL ETA. A linguaxe de ETA hai moito tempo 
que era absolutamente incomprensible. Hai trinta anos, nun 
contexto de represión e ditadura, a loita armada tiña unha cruel 
pero argumentable racionalidade. Como reacción a un terroris
mo de Estado, usábanse estratexias de violencia selectiva. Con 
todo, o resultado foi activar un monstro que as novas xeracións 
da banda foron incapaces de modular e, chegado o caso -que 
debeu ser hai moitos anos- desactivar comp_letamente. 

Ese monstro xerou toda unha economía somerxida. Como 
noutros procesos armados ao longo e ancho do planeta hai un 
problema cando cesan as armas: que facemos cos que vivían da 
guerra? Que facer cos comandos legais e ilegais, cos economis
tas, cos estrategas, cos laxistas, co persoal subalterno? 

Outra cuestión na axenda dos próximos meses é a dos presos. 
O PP, incluso eles, chegaron a practicar políticas de achegamen
to e "flexibilización" dos condenados cando a banda fixo· amago 

CUIKJU. 
HERRl'l 

de desarmarse. Poucos dubidan de que ese será un dos terreas de 
"cesión", pero que dirá Zaplana daquela nos congresos de víti
mas? 

E por último, e sobre todo, están as vítimas. E nelas, cando 
falan, é posible rastrexar varios tipos de discurso. Hainas absolu
tamente instaladas no odio eterno e na implacable xustiza, sen 
remisión. Hai un segundo grupo que semella reclamar un tipo 
de reparación moral previo, un recoñecemento público dos seus 
agresores de que estaban no erro e unha petición de perdón. E 
hai un terceiro grupo, seica minoritario, que valora máis o fin da 
violencia cá súa dolor, o füturo en paz có pasado de sangue. 

Quizais sexa necesario abrir un debate moi aberto, unha catar
se colectiva sobre este asunto. 

Pero en calquera caso, ao remate, estaremos no comezo. Que 
fac r en pura democracia cun pobo de marcada identidade 
nacional qu por clara maioría decidise non permanecer vincu
lado a un Estado-nación no que non se atopa a gusto? Que 
fac r e a maioría da poboación vasca decidise en referendo 
libr m nte c nvocado que quere ser independente ... a pesar de 
t do? 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO 
TEMORES E ,NOSTALXIAS 
DO BOTELLON Falo do botellón, 
que é o que se leva e é unha causa do máis 
galeglobal. E o primeiro que me chamou a 
atención é que o central do asunto, asunto 
por certo de tanta enerxía xuvenil en move
mento, o substantivo, digamos, o que · convo
ca e se converte na marca da casa, sexa unha 
botella grande; e non de auga mineral con 

g~. . 
Os puritanismos, como o calvinista, poñen no 
alcohol unha marca do demo, non venden 
viña despois de certas horas nin en fin de 
semana e clasifican a xente en viciosos e non 
viciosos cunha facilidade que espanta a cal
quera mediterráneo. Ese encontrarse-para
tomar-algo das nasas culturas· e compartir 
unha "caña mentres sentimos que comparti
mos moito máis, o degustar un viña na comi
da sen sentimento de culpa, ou mesmo ese 
latino rito da eucaristía arredor do pan e do 
viña, foron grandes avances da civilización, 
que a hipocrisía puritana, irrefreable despois 
de beber a primeira copa, ~ incapaz de com
prender. A mesura fronte á desmesura. A pro
porción, fronte ao todo ou nada. 
Por iso, preocúpame o botellón. Porque nos 
coloca á altura dos bárbaros. Pasamos do xun
tarse tomando algo, a tomarse alguísimo en 
mogollón. O adxectivo, o que se inxire, pasa a 
ser o substantivo, o centro da historia. O subs
tantivo, o compartir, debater, propoñer, paro
lar e rir, queda nun segundo plano e, por 
veces, disque nunca se chega a iniciar, dada a 
velocidade de inxesta nalgún dos convocados. 
Certo que algo cliso sempre houbo, pero 
chama a atención que na xeración con máis 
confort e oportunidades, a dos cachorros da 
democracia no mellar dos mundos posibles, 
pasen estas causas. Pero hai algo que me dá 
voltas estes días: presl.nto que nestas manifes
tación hai unha reivindicación, unha nostal
xia do gratuíto e informal, do relixioso, qui
zais. Hoxe practicamente . todo ten prezo 
pasto, todo está "pasto en valor", e os merca
deres planifican o ocio da mocidade. Ademais 
a vida está encorsetada, racionalizada, sáen
nos os regulamentos palas orellas, e necesita
mos aire e vida, a nasa ración de espontane
ísmo, informalidade, emoción e irracionalida
de compartida. 



BOA NOVA 
Xabier Blanco 

A CLAVE Momentos decisivos 

Unha vez que as discípulas e discípulos foron introducidos no misterio do mesianismo 

sufrinte do mestre e despois de que Xesús consumou a súa actuación e a súa ensinanza 

na cidade santa, chegan os momentos decisivos. Son os da súa paixón, marte e resurrec

ción. 

Sorprende o amplo espa~o que o evanxelista quixo reservar na súa narración a estes 

acontecementos, que se suceden con toda rapidez no transcurso de escasos días. Hai 

unha desproporción salientable co espazo reservado ao resto da vida de Xesús. Trátase, 

claramente, dunha desproporción claramente intencionada. Todo o anterior non ten 

outro propósito que o de con

ducir ao lector ou lectora ata 

aquí. Con razón pódese definir 

a todo o evanxeo coma "unha 

historia da paixón, precedida 

dunha extensa introdución". 

O relato, aneo.rada innegable

mente na historia, non é unha 

simple crónica ou unha repor

taxe neutra. O eva nxel ista 

revela nel unha constante pre- · 

ocupación cristolóxica: o Xesús 

que padece é para Marcos o 

Filio obediente do Pai que, des

pois da súa marte, será recoñe

cido polo centurión pagán 

coma Filio de Deus. 

Xosé A/vi/ares 

"Porque os pobres sempre os teredes con vós e cando queirades podedes facerlles ben", 

di Xesús neste evanxeo de Marcos. Non é ningunha profecía nin ningunha xustificación 

do mundo de pobres e ricos. É unha chamada a opoñerse á pobreza dos demais, o que 

esixe un amor xeneroso, gratuito, que non pide nada a cambio. 

Neste relato aparecen dous mundos apostas entre si no asunto de Xesús. Dun lado, os que 

se alían para matalo -grandes sacerdotes e teólogos:"sabios", e doutro lado a muller que 

derrama sobre Xesús o perfume de nardo puro. Os demáis personaxes do relato - os mur

muradores da muller e Xudas- actúan só de comparsa na historia. O amor xeneroso da 

mul ler non humilla os pobres. Pala contra, o seu desprendemento é a actitude necesaria 

para superar a pobreza dos demais. 

Os que pretenden eliminar a Xesús son os poderosos: os donas do poder relixioso, econó

mico e os donas do poder cultural (o saber como poder, o saber para oprimir, enganar, 

adormecer), 

Nesa comparsa, Xudas é só o que se deixa corromper. Desasimento fronte a avaricia; fron

te os ·dominantes, liberdade interior. A muller do perfume de nardo é o exemplo para as 

dúas causas. "Onde se predique o evanxeo en todo o mundo, contarase tamén na súa 

memoria o que fixo esta muller" 
e ·· ··· ·· ·· ······· 
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De 2002 

Eleccións en PERÚ, coa expectativa 

de crear unha espiral anticapitalista nos 

Andes. Na foto, Ñaco, xefe dos Ashaninka 

da selva de Perú, Amazonia, en Lalín, a 

terra do líder Enrique Aller. Viviu e 

morreu entre eles, loitando contra as 

multinacionais no Amazonas, algo que 

tamén compromete a Ecuador, Bolivia e 

Brasil. Este último, con 250.000 

INDÍXENAS (antes da coloni

zación, 5 millóns e máis de 200 tribos), 

algúns totalmente sometidos aos grandes 

propietarios, así como 30.000 huaorani 

na Amazonia ecuatoriana. Só sobreviven 

uns 4000, afastados do seu territorio 

pola explotación do petróleo que arrasa 

todo. No 2005 había censados en Galiza 

1179 peruanos e peruanas. 

Celebramos 75 anos do 14 DE ABRIL en Sarria. A lápida lembra os conce

lleiros republicanos (1931-36) e "cantos loitaron pola democracia e a libertade", que 

vivían un momento intenso de democracia como lemos en La Voz de Sarria, daquela a 

defensora da comarca. Están a recuperarse os restos de moitos fusilados, coma o alca!-

. de de Castro de Rei, mártires dun ideario de liberdade. Non van ser canonizados coma 

outros, pero si rehabilitados, mesmo por ser asasi11ados ignominiosamente no nome de 

Deus. A lgrexa debería pedir perdón por esta .infamia de cifras: 192.684 executados e 

30.000 desaparecidos. 

Mergullámonos con emoción no silenzo da RIBEIRA SACRA ante o cal

vario de madeira policromada da lgrexa de San .Fiz (s. XIV), unxidos pola tenrura do 

Cristo, María e Xoán. Un fermoso templo románico de Pantón que cantou Manuel 

María: 

"Eirexas de Pantón: agromades da terra 

poderosas, fermosas, perfectas 

e estades presentes na paisaxe 

como o cupreso, a rosa e o carballo 

para mostrar, na vosa arquitectura, 

a forma deste mundo que habitamos 

e a imaxe fiel do paraíso". 

A XXIII SEMANA DE FILOSOFiA (17-21) estuda a violen-

cia e fai memoria da represión franquista, que se cebou nos nenos: uns asasinados por 

filias de "roxos"; outros mortos de frío e fame, ou convivindo no cárcere nunha situa

ción cruel. Os "desaparecidos", os mortos no conflito, os roubados ás familias exilia

das QU castigados e entregados ao estado ou aos seus lacaios ... Algúns coma Antonio 

Rey de Bueu, na foto, foron embarcados a Rusia, onde vive 70 anos despois. No 1942 

había 9.050 recluidos en centros católicos fascistas ou do réxime, pero o ano seguin

te xa eran 12.000 . 

Para vivir a condena de Xesús, torturas, 

marte e resurrección, lemas o libro de 

Manuel Espiña: TERRA 
SANTA. É a transmisión da emo

ción do autor e compañeiros nun curso 

bíblico na Terra de Xesús (1981). Achega 

didáctica e rigorosa para calquera itine

rario: catequese, visita, celebración. Coa 

xenerosidade que prodiga nas activida

des, o resultado da súa venda é para os 

Franciscanos que coidan destes lugares. 

Felipe Senén; que organiza viaxes, reco

menda no prólogo estoutro fróito da 

comuñó"n entre Galiza e Palestina. Na 

ilustración a maqueta do Sepulcro do 

Museo da Terra Santa dos Franciscanos 

de Compostela onde se percibe a convi.

vencia das "relixións do libro''. 



Cravamos a nasa ollada nun cruceiro do 

naso país, o de SEIXALBO, 
parroquia nos arrabaldos de Ourense, 

recollido por Castelao en As Cruces de 

Pedro na Galiza. Está adornado cos 4 

símbolos dos evanxelistas en medallóns, 

nunha cara o Cristo, na outra a Piedade 

co Cristo morto .. : A columna é cilíndrica 

cunha coroa de espiñas no centro. 

o 11, DÍA DA LOITA 
LABREGA, lembra o asasiriato 

de 19 membros do Movimento Sem 

Terra, e a loita de 852 millóns de _labre

gos que subsisten cu_n euro ao día. A 

Coalición pola Terra (1995) integra a 

comunidádes indíxenas e administra

cións en contra do latifundismo, expo

lias madereiros, analfabetismo, falla de 

represe,ntación política, etc. Algunha 

reforma está a revolucionar algo, como 

en Filipinas, Bolivia, Venezuela, ou 

Brasil, onde o MST esixe o· acceso á 

terra, pero tamén servizos sociais para a 

súa transformación. Na foto, o volunta

rio galega Félix, de Xanela Aberta ao 

Sur, limpando con eles millo verde. 

Alfonso Blanco Torrado 

A PATACA, o primeiro tubérculo comercializado con denominación de orixe, 

busca máis rendemento co plan de regadío da Limia, que vai beneficiar a máis de 3000 

hectáreas. Das 3700 hectáreas que están a plantarse, 400 son de orixe protexida. Está 

a acadarse a comerdalización da pataca de semente. 700 produtores venden 5 millóns 

de quilos por ano con este sinal de calidad~. Na foto, Luisa Mayo, líder sindical na 

Limia Alta, denuncia como· hoxe se paga a 10 pesetas, tres veces menos que hai 30 

anos, mentres a semente, os abonos, o gasóleo, etc., non paran de medrar. 

Coa memoria da República celebramos a 

loita polo VQTO FEMINl
NO, recoñecido na Constitución de 

1931, liderado por Clara Campoamor, 

marta no exilio no 1972 (na foto, presi

dindo por primeira vez nas lexislativas de 

1933). O primeiro país foi Nova Celandia 

(1893), seguida de Finlandia (1906) e 

Rusia (1918). Unha primavera vizo5a en 

dereitos fronte á imposición actual do 

mercado e do gran capital que propu~na 

a lei do máis forte. 

No DíA DOS MUSEOS visitamos o de Lugo -para gozar desta "Paisaxe" 

de Manuel Colmeiro (Silleda 1901-1999), que cumpre 60 anos. Este óleo é o tránsito 

entre a súa pintura figurativa e a máis abstracta; precursor deste es~ilo, é o derradei

ro da escala dos renovadores. Maside, Laxeiro, Souto, Seoane ... Transmite cunha vive

za sobranceira as cores da paisaxe e dos labores estadonais do agro. Un bo camiño 

para mergullarnos na cultura tradicional: fe iras, romaxes, mallas, etc. En Bos Aires 

comprometeuse cos máis febles e en París chegou á ple nitude estética sen esquecer 

as súas raíces. 

As LONXAS GALEGAS subhastaron no 2004 9.199 toneladas de 

bivalvos, a metade dos europeos (incluidas as capturadas en caladoiros de fóra). 

Mentres os pescadores arriscan a sú~ vida, o peixe custa un 300º/o máis no mercado 

ca nas lonxas. OS BATEEIROS e BATEEIRAS viaxan o 26 a Nova York para cautivar o 

gusto dos americanos con _salsas de mexillón, loitando por mantero 1 º posta na pro

dución, que dobrou en 30 anos, pe·rseguidos a distancia por Nova Celandia. O proble

ma é a comercialización, pois China, Chile e Grecia están coméndolles o mercado. Máis 

da metade das 3.000 bateas están na Ría de Arousa (2.292) e q 260/o dos 14.000 

empregos son mulleres. e .............. . 
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~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Cofuña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 /62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~ Provent;a, 274-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30 

~ Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

~ Rubalcava, 30-32 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

~~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

~ Via Spallanzani, 16 
20129 MILANO 
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40 

~Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

~ Pza. de España, 2 
27400 MONFORTE DE LEMOS 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982-41 60 33 

~ Conde de Fenosa, 38 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS 
Teléf.: 988 - 32 05 86 

~ Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
Teléf.: 986 - 73 09 68 
Fax: 986 - 73 23 34 

~Calvo Sotelo, 8 
36680 A ESTRADA 
Teléf.: 986 - 57 52 46 
Fax: 986 - 57 02 94 
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POLITICA Tlntxu 

AS CONTAS DA TELE 

Cando a tele era unha e grande, os seus ingresos por publicidade abonda
ban para pagar os seus ·gastos, os de Radio Nacional, os da Orquestra e Coros 
e algunha outra cousa que viña fun.cionando baixo o paraugas da actual 
RTVE. Agora, nos tempos da tele múltiple, os ingresos por publicidade andan 
máis repartidos e cada ano o complexo de RTVE vai perdendo da orde de 
600 millóns de euros . 

En toda a Europa considérase que os medios públicos de comunicación 
teñen un papel que cumprir dentro da cultura do país. E por iso a propia 
Uhión Europea admite que os estados subvencionen algún tipo de emisións 
que non son rendibles para unha emisora privada. Por exemplo, a difusión das 
actividades de institucións públicas como a coroa, o Parlamento e similares. 

Neste contexto hai que situar a crise de RTVE, onde os xestores queren 
poñer couto ás perdas que se foron acumulando ata os 7500 millóns de euros 
(máis dun billón de pesetas). Dáse por imposible aumentar os ingresos publi
citarios e serán as Cortes as que deben decidir a achega anual, fixada este ano 
en 700 tn.illóns. 

Pero a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (a famosa SEPI que 
tan ben coñecen en Bazán e ASTANO) é a que propón agora a rebaixa nos 
gastos, sobre todo coa redución do persoal a pouco máis da metade, pasando 
de 9200 a 4855 empregados, concentrados sobre todo nos servizos informati- . 
vos da tele e da radio. 

As políticas de aforro en gastos de persoal das empresas audiovisuais seguen 
un camiño moi parecido ao dos outros sectores, naval, automóbil, téxtil, etc. 
Para facer unha telenovela, un concurso ou un programa de entretemerito 

acódese a unha subcontrata, con persoal moitas veces en precario e mal paga
dos (iso si, á sombra da figura que sae na pantalla, con ingresos moi saneados). 

Ou sexa que a empresa reduce o persoal propio a pouco máis ca xente que 
fai os servizos informativos e mantén a estrutura xeral de mando. Por iso se 
pretende esa reducción. de persoal en máis dun 40 por cento e se anuncia un 
plan parecido ao de ASTANO, mandando para a casa a xente de máis de 52 
anos . Iso significa, por exemplo, que desaparecerán da antena da TVE en 
Galicia os programas que se emiten pola 2 e quedará exclusivamente a media 
hora do informativo de TVEl de luns a venres. 

Niso consiste o plan en marcha, presentado como un modelo para garantir 
a viabilidade e maila eficencia de RTVE como servizo público . 



O PETO DO ,, 
SANTOANTON 
............................................. Rúbeii .. Aiiimbúrii" 

Están os pexegos vestidos de coresma, e que 
bonitiños son, e iso que deben ser medio islá
micos pois parece que viñeron de Persia, de aí 
o nome. Quen sabe, ao mellor xa os papaba 
Zaratustra. Estamos na paixón, xa che contei 
que eu non son moi devoto desas cousas de 
procesións e penitencias. Eu miro a paixón das pateiras e as procesións 
dos africanos, e o Vía Crucis do Congo, do que ninguén fala ... Hai 
demasiada xente vivindo permanentemente nun venres santo, sen nin 
sequera pasar pola curta alegría dun domingo de ramos. Tamén nos 
hospitais, nas familias, nos asilos hai moitos nazarenos . E que difícil é 
cantar aleluias cando a vida toda foi uriha cruz. Hai moitas cruces e 

Xesús non quería que houbera cruces, non che parece? O outro día 
contáronme unha historia tremenda: a un home que . sempre foi moi 
relixioso e cumpridor veulle unha enfermidade mala e levouno en 
pouco tempo. Antes de morrer mandou que non se lle fixeran misas 
nin funerais. Non entendía como Deus lle podía facer iso a el, que 
sempre fora cumpridor con todo, e supoño que boa persoa. O caso é 
que escoito cousas parecidas a moita xente. A min non me entra na 
cabeza que Deus ande a repartir enfermidades, nin tampouco a cura
las, que para iso xa nos deu os médicos. Pero a cousa é triste de mais. 
Menos mal que ese homiño descubrirá agora todo o amor de Deus 
pa1 e nai. 

En Vigo rematou o Sínodo da Diocese despois ·de moito traballo. 
Xuntáronse 10.000 persoas nunh~ celebración acompañados dos bis
pos todos de Galiza co Nuncio do Papa. Parece que quedaron con,... 
tentos, e van publicar as conclusión~ mm libriño. Oxalá que tanto tra
ballo dea agora froito abondoso, sobre todo na acollida e defensa dos 
pobres e marxinados, que tiña que ser a primeira causa de todos nós. 
Ao bispo Casaldáliga déronlle o Premio Internacional de Catalunya, 
aló na selva da amazonia, porque foi profeta, e dedicouse a baixar á 
xente das cruces nas que os tiñan cravados os poderosos. 

Voume en silencio, que é .o mellor xaxún. 
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ENTREVISTA 

· UNHA MIRADA .ACTUAL SOBRE A SEMANA SANTA 
Xabi Blanco é educador salesiano, animador incansable de grupos xuvenís e romaxes de 

crentes. Achegámonos a el cun feixiño de preguntas sobre o sentido da semana santa, 
buscando claves, mensaxes comprensibles para os nasos días. Entre reunión e reunión, 
vainas dando o que lle viñemos pedir. E ao final quedou unha entrevista xeitosiña. Velaí. 

Que sentido ten falar de cele
brar a pascua en tempos de 
botellón? 

Cando eu era nena/ adolescente, a 
Igr xa do pobo cos seus ritos e rituais 
convertíase, sobre todo na semana 
santa, entre outras causas nun lugar 
de "diversión" . Gozabamos :xuntos 
levando un santo en procesión, 
acompañando a banda de música, 
aprendendo cancións e "facendo o 
parvo" nos ensaios de " coro parro
quial", indo a ver dunha igrexa a 
outra os "Monumentos" do- xoves 
santo, "velando " ante o 
"M onumento" toda a noite do xoves 
santo, tapando as imaxes para ata a 
noite do sábado, preparando a 
fogueira coa que se iniciaba a vi:xilia 
pascual, ogando nos xardíns do 
pobo unha vez que remataba sobre a 
unha da madrugada tal vi:xilia e "xa 

ra re urrección... H oxe semellará 
incrible p ro ramo moitas moitos 
a nr dar :xunto no eido da igre a: 

tanto no adro, coma na sacristía coma 
no interior do templo ... Ás . veces 
dáme por pensar que non é que pro
gresaramos moito se a alternativa aos 
nasos xogos e á nasa "socialización" 
na Igrexa é o botellón. Ata penso que 
quizais as procesións e demais ritos 
vencellados á semana santa permitían 
unha meirande creatividade á hora de 
enredar xuntos, de relacionarnos coa 
d~sculpa dos actos da semana santa. 

Si, . pero aquela maneira de 
medrar, de aprender da vida, 
impregnada de catolicismo está 
absolutamente superada, por 
fortuna, mentres que, por reac
ción, a nova maneira de facerse 
adulto, de incorporar os valores 
nas sociedades democráticas e 
pluralistas; lévase a cabo cun 
gran receo e distancia de todo o 
que soa a cristián. Hi un dito 
británico que se pode aplicar ao 
caso: hai que ter conta de non 

tirar ao ineniño xunto coa auga 
de lavalo ... 

Hai un tal M~chovec que era un 
marxista entusiasmado naqueles efer
vescentes anos 70. El escribiu un 
libro titulado "Xesús para ateos". 
Nun momento dese libro, Machovec 
di algo · así como o seguinte: 

"Resístome a vivir nun mundo que 
non dea a luz persoas da calidade 
humana de Xesús de Nazaré" . Pois 

eu diría. o mesmo e quizais agora 
máis que nunca cómpre dicilo: u.n 
mundo onde non haxa capacidade ·de 

admiración, de homenaxe ou incluso 
de "envexa" ante a calidade humana 

de xente coma Xesús é para min un 

A Xesús 
ténselle dado 

máis culto 
polo que non 

significaba 
que polo que 

realmente 
s~gnificaba 

mundo desolador. Por iso penso que 
quizais agora, ináis que nunca, ten 

sentido seguir celebrando a Pascua e 

seguir repetindo unha e outra vez 

que é posible outra maneira de vivir: 

menos superficial, menos egocéntri

ca, máis tenra e solidaria .... 

Vénme á cabeza o que Jon 
So brin o di cía na Coruña hai uns 
anos, Cristo, na historia humana, 
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non · é só que non estea pasado 
de moda, senón que está sen 
estrear. A cuestión é cómo poñer 
a Cristo de estrea con tod~ a que 
está a caer sobre os fundamenta
lismos de tódalas colores e ten
dencias 

Foi tamén nos anos 70 ou 80 
cando o grande teólogo sudafricano 
Albert Nolan escribiu a seguinte cita 
moi esclarecedora: "Ao longo dos 
séculos, moitos .millóns de persoas 
veneraron o nome de Xesús; pero 
moi poucas o comprenderon e aínda 

. menor foi o -número das que tenta

ron levar á práctica o que el quería 
que se fixera. As súas palabras foron 
terxiversadas ata o punto de chegar a 
_significar todo, algo ou ~ada. Fíxose 
uso e abuso do seu nome para xusti
ficar crimes, para asustar aos nenos e 
_para inspirar heroicas tolerías a 

_; homes e mulleres. A Xesús ténselle 
honrado máis e dado máis culto polo 
que non significaba que polo que 
re'almente significaba. A suprema iro
I?Íª consiste en que algunhas das cou
sas ás que máis enerxicam~nte se 
opuxo no seu tempo foron logo as 
máis predicadas e difundidas por 
todo o mundo ... ¡no seu nome!". 

Polo tanto, eu son dos que creo 
tamén que Xesús non está pasado de 
moda senón que está verdadeiramen
te por estrear. 

Si, pero como? 
Este Mundo noso do século XXI 

necesita grandes doses de humaniza
ción se por humanización entende
mos ser quen de mirar todo o que 
acontece dende a perspectiva dos e 
das que sofren longo. Pois ben, eu 
creo que neste esforzo por situarnos 
todas e todos de parte das vítimas, 
sexan persoas concretas sexan pobos 
enteiros, Xesús segue tendo moito 
,que aprendernos. El foi o home da 
acollida incondicional e ao mesmo 
tempo da denuncia radical, o home 
da misericordia entrañable e das 

rnaiores esixencias . Non farán falla 
hoxe mulleres e homes dese "talan
te"? Non será ese talante o verdadei
ro talante necesario para que poda
mos dicir que paga a pena ser seres 

· humanás? N este mundo noso, non 
estará case que por estrear semellante 
talante que humanice as relacións 
persoais e as relacións mundiais? Por 
outra banda, e dende unha perspecti- · 
va de persoa crente, imaxinemos por 
un momento que Xesús "tiña 
razón" e realmente á pregunta clave 
de siniestro total de si "estamos sós 
ou ·acompañados" podemos respon
der que Acompañados, continua e 
eternamente Acompañados. Non 
sería tal resposta unha moi Boa 
Nova, das mellores Boas Novas que 
podemos recibir coma Humanidade? 

E como explicarías, en cone
xión co iso, o valor esencial da 
semana santa? 

Hai anos xa que Ignacio Ellacuría 
formulou as cuestións fundamentais 

para humanizarnos: situarnos diante 

dos pobos crucificados e _responder a 

estas dúas preguntas: que fixen eu 

para que estean así? Que podo facer 

eu para axudar a descrucificar a tan

tos crucificados? Coido que cada 

semana santa é unha chamada fonda 
a que con serenidade e . humildade 

nos atrevamos a afrontar tales pre

guntas Il).irando para os crucificados e 

crucificadas e apr~ndendo do 

Crucificado. Por iso non estou de 

todo convencido que todo vaia 

mellor porque agora haxa máis xente 

que fai bonitas viaxes nas . vacacións 

de primaverá ... e xa empece a quedar 
mal utilizar a expresión "semana 

santa". .. Coma o progresismo sexa 

iso levámolo claro, case que tan claro 

coma se o cristianismo e a relixión 

sexan iso que moitas e moitos eren ... ! 

e··············· 
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HUMANIZAR A HUMANIDADE 
PRACTICANDO A PROXIMIDADE 
Comunicación de Pedro Casaldáliga na recepción do 
Premi Internacional de Catalunya 2006. · 

Casaldáliga e o pequeno Mateus. 
Lucia ra, 1998. 

Benvido Presidente da Generalitat, 

Pa qual Maragall, o meu presidente, 
benvida Sra. Diana Garrigosa, benvi
da comitiva da Presidencia e do 

Xurado do Premio Internacional da 
miña Cataluña. 

Querido irmán Leonardo, querida~ 
irmá e irmán . 

É moita d fi rencia do Goberno de 

taluña do urado vir ata Sao 

F ' lix do Araguaia para entregarme o 
u Pr mio Int rnacional. Síntome 

vial nto av rgonzado, por iso e 

porque este premio está asociado a 
persoas extraordinarias da filosofia, da 
ciencia, das artes, da promoción 
social. E eu continúo senda un «fill 

de Cal Lle ter», un «fillo da casa do 
leiteiro», de Balsareny, á beira do 

Llobregat, un pequeno regato pasto 
ao lado deste Araguaia maxestoso. 

Esta deferencia da Generalitat . é 

motivo, á vez, para a miña gratitude, 

recibindo o Premio, e para renovar na 

vellez a identidade catalá cos seus 
carismas. «Quan més anem, més tor

nem»: avanzando na vida, as persoas 
regresan ás orixes; o arco das viven

cias péchase en paz. Novo motivo 

tamén para reasumir causas palas que, 

di o xurado, me outorgan, nos outor

gan, este galardón singular. 

NO NOME DE AMÉRICA 
As causas dos dereitos das persoas e 

dos pobos, sobre todo das persoas e 
dos pobos marxinados t¡ ata prohibi

dos. Causas miñas, pero causas de 
todos nós, causas desta pequena 

Igrexa de Sao Félix do Araguaia, que 
por elas xa deu suor e ata sangue. 

. Causas especificamente da N osa 
América: a terra; a auga; a ecoloxía; as 

nacións indíxenas; o pobo negro; a 
. solidariedade; a verdadeira integra

ción continental; a erradicación de 

toda marxinación, de todo imperia
lismo, de todo colonialismo; o diálo

go interrelixioso, e intercultural; a 

superación dese estado de esquizofre

nia humana , que é a existencia dun 

primeiro mundo e un terceiro 

mundo (e un cuarto mundo tamén) 
cando somos un só mundo, a gran 

familia humana, filla do Deus da vida. 

Ao ser a primeira vez que se outor
ga o premio a un morador en 
América Latina, eu, abusando de 
ousadía sentimental, fago cuestión de 
recibilo tamén como «representante 
adoptivo» da N osa América. O meu 
paisano de Verdú, San Pedro Claver, 
apóstolo dos negros en Colombia, e 
o meu paisano de Sallent, San 
Antonio María Claret, fundador da 
miña congregación e arcebispo de 

Xuntos loitamos, 
xuntos 

recibimos 
o premio, xuntos . 

seguiremos 
respondendo. 

Santiago de Cuba, aprobarán sen 

dúbida esta ousadía . 
N ós, como Igrexa, loxicarhente, 

abrazamos esas causas á luz da fe cris
tiá, no seguimento de Xesús · e do seu 

Evanxeo: o Evanxeo dos pobres, ·a 

Evanxeo .da liberación. 

O Premi Internacional de 

Catalunya 2006 é naso, vila miña da 

Prelatura de Sao Félix do Araguaia, 

nasa é a gratitude á Generalitat, naso 

debe ser o renovado compromiso. A 

danza maior de Cataluña é a sardana, 

danza en comuñón dun pobo entei

ro dándose as mans. N a Prelatura, a 
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corresponsabilidade é a nosa danza REINVENTAR A HUMANI- · Todas e todos, senda recoñecidos 

de celebración e de compromiso. DADE como persoas na radical dignidade da 

Xuntos loitamos, xuntos recibimos o 

premio, xuntos segmremos respon

dendo. 

O obxectivo e a mediación de 

todas esas causas nasas pódense for

mular neste postulado: Humanizar a 

humanidade, practicando a proximi

dade. É unha utopía? O Evanxeo é 

unha utopía maior! A.daptando . a 

palabra do poeta, titulei así a miña 

última circular: «Utopía .necesaria 

como o pan de cada día». Non a uto

pía quimérica que arribaría a url 

«non-lugar», senón un proceso espe

ranzado que navega cara a un «lugar

outro», un «bo-lugar», eu-topia! 

Porque non aceptamos a fatalidade 

dese sistema de capitalismo neolibe

ral que nos impoñen, feíta mercado a 

vida, cadradas as cabezas nun pensa

mento único, baixo un macro-impe

rialismo político, económico, militar, 

cultural. 

«É preciso reinventar unha econo- «raza humana». Os pobos indíxenas, 
mía de convivencia», pedía Edgar · normalmente, na súa autodetermina-

Morin, recibindo este mesm.o premio 
en 1994. O pobo guaraní fala da 

«economía da reciprocidad~». E o 
pequeno pobo myky, neste Mato 
Grosso, proclama como un dos seus 
dogmas básicos que «vivir é convi

vir». Sen prepotencias, sen exclusións. 

Estamos 
descubrindo, 
por necesidade; 

que navegamos 
nun mesmo 

barco. 

ción clasifícanse «xente», «humanida
de»; despois vén o nome, a designa
ción particular de cada pobo, de cada 
cultura, de cada historia. Identidades 
colectivas que configuran a humani
dade unha e plural. A globalización 
actual, con todos os seus peca.dos, 
graves, ten como contrapartida a vir
tude de facer que hoxe, coma nunca, 
a humanidade se sin ta. <nihha». 
Estamos descubrindo, por necesida
de, que navegamos nun mesmo 
barco. 

«Ü choque de civilizacións» ou «á 
alianza de civilizacións» son a alter
nativa inevitable. Como agora nos 
atopamos todos con todos, debemos 
optar ou por chocar uns contra 
outros, na intolerancia e na agresión, 
ou por abrazarnos na comprensión e 
na complementariedade. Muros, 
valados, cercas, leis de intolerancia, 

- ················ 
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non son a solución humana. Os «bár
bar do sur» acabarán rompendo as 
fr nt ira d paración. «Afame non 
t 1 fr 1 t ira », b rr ba o uperviven
t unh p t r fri na. Eses novos 

a abarán invadindo aterra, a 

sa, ~ m a, a alma dos privilexiad~s 
dun mundo primeiro: primeiro en 
malgastar; primeiro en insensibilida
de? 

PORQUE OUTRO MUNDO É 
POSIBLE 

A máis esencial tarefa da humani
dade é a tarefa de humanizarse. 
Humanizar a humanidade é a misión 
de todos, de todas, de cada un e cada 
unha de nós. A ciencia, a técnica, o 
progreso, soamente son dignos do 
noso pensamento e das nosas rn.ans se 
no humanizan máis . Fronte a certos 
xactanciosos progresos, as estatísticas 
anuais dese profeta laico que é o 
PNUD deberían provocarnos unha 
indignada vergonza. 

«Outro mundo é po ible», procla
man o foros da alternatividade. 
Outro mundo é nece ario. «Facer real 
o po ible» é o título do último libro 
do conomi ta e educador Marcos 
Arruda: «Unha r flexión creativa e 

prepositiva sobre economía . . . , a 

praxe doutra economía, xa en mar

cha, fundada na cooperación e na 

solidariedade e a prospectiva doutra 

globalización, que valoriza cada per

soa, cada cultura cada pobo. 

O contido central 
dese diálogo 

.interrelixioso 
ha ser tamén 

humanizar a 
humanidade, . 

en nome 
de Deus 

Éu.scando un proxecto común de 

humanidade a partir da valorización 

e da complementariedade das dife

renzas». O Secretario Xeneral do 

Consello Mundial de Igrexas, Pastor 

Samuel Kobia, resumía así o tema e o 

propósito da IX Asemblea do 

Consello, realizada en Porto Alegre, 
neste mes de febreiro: «Transformar o 
:r:nundo xuntos» . O p.equeno mundo 
do propi<? corazón, do propio fogar, 
da veciñanza, e o gran mundo da 
política e da economía e das institu
ci6ns internacionais. Outra ONU é 
posible e necesaria.· 

DIÁLOGO ENTRE RELIXIÓN,S 
Xa é un consenso universal que só 

· haberá paz no mundo . se hai paz 
entre as relixións . E que só haberá 
paz entre · relixións se hai diálogo 
entre as r~lixións. Un diálogo inte
rrelixioso, pero que s_exa xerador de 
humanidade. Porque non se trata de 
sentar as relixións nun faladoiro nar
cisista e aséptico, fóra do mundo da 
pobreza, da fame, da guerra, do racis
mo, da marxinación, do medo. O 
contido central dese diálogo interre
lixioso ha ser tamén humanizar a 
humanidade, en nome de Deus. O 
noso Joan Maragall, o gran poeta 
humano-humanista de Cataluña, for
mulaba lucidamente un principio 
para toda fe relixiosa: «Home sóc i és 
human~ ma mesura / per tot quant 
pugui creure i esperar» («Home son e 
é humana a miña medida / para todo 
canto eu poida crer e esperar»). Para 
a nosa fe cristiá o propio Deus 
tomou a dimensión humana do 
home Xesús de Nazaré. Infelizmente, 
durante séculas, e aínda hoxe, as reli
xións veñen sendo, con demasiada 
frecuencia, fundamentalismo, división 
e ata guerra. É hora de crer en plural 
unidade no Deus da vida e do amor 
e de practicar a relixión con xustiza, 
servizo e compañía. Un Deus que 
separa humanidade é un ídolo mortí
fero. 

HUMANIZAR A HUMANIDA
DE 

Esa tarefa primordial e común de 
humani:Zar a humanidade faise prac
ticando a proximidade. O Evanxeo 
de Lucas (10, 25-37) ofrécenos a 



parábola paradigmática para esa praxe 
humanizadora. O mestre da lei res-

. pande correctamente á pregunta de 
Xesús sobre os mandamentos. Sabía o 
catecismo, polo menos na súa letra. 
Pero «para xustificarse» o doutor en 
relixión pregunta á súa vez: « E quen 
é o meu próximo?» A resposta de 
Xesús é desconcertante e provocado
. ra; para o doutor da lei, para todo o 
pobo que escoita «naquel tempo» e 
tamén para nós que a escoitamos 
hoxe, aquí. 

Aproximarse 
ao poder 

do sen poder 
espertou~e á 

indignación, . 
o compromiso 

e a esperanza. 

Próximo é aquel ou aquela a quen 
eu me aproximo, e o primeiro os caí
dos no camiño, as persoas á marxe, as 

·mulleres violentadas e sometidas, os 
emigrantes sospeitosos, os estraños 
dos que non quera ni saber, ocupado 
como estou nos meus negocios ou tal 
vez co meu culto ... Eu débome facer 
próximo descubrindo ao próximo, 
buscándoo, acolléndoo, dando e 
doándome no seu servizo. Sen facer 
acepción de persoas. Sen medo de 
contaminarme cun samaritano hete
rodoxo. Soamente amo o próximo na 
medida na que saio, libre, aberto, soli
dario, ao encontro do próximo, apro
ximándome a el, aproximándoo a 
nun. 

Non se humaniza a humanidade 
con máquinas e formulacións (útiles 

no seu tempo e ao seu debido 
modo), senón coa aproximación 
humana de cada un e cada unha, de 
cada persoa e de cada pobo. 
Humanizar a humanidade practican
do a proximidade. A Teolo?CÍa da 
Liberación recordou que a verdadei
ra ortodoxia verificase na ortopraxe. 
O propio ser de Deus «consiste en 
estar amando», dinos no Novo 
Testamento a primeira carta de Xoán 
(4, 8-16). 

ESPERTAR Á ESPERANZA 

Ter s~ído de Cataluña, de España, 
de Europa, pasar por África e vir vivir 
definitivamente neste brasileiro Mato 
Grosso desta nasa América universa
lizoume a alma. E o contacto apaixo
nado coa causa indíxena e a causa 
negra axudáronme a redescubrir a 
identidade das persoas e dos pobos 
como alteridade e como comple
mentariedade. AproxÍmarme «ao 
poder dos sen 

poder» (VácÍav Havel), na opción 
polos pobres, no movemento popu

. lar, nas comunidades de base e nas 

pastarais sociais, espertoume definiti-

Pedro Casaldáliga 

vamente á indignación e ao compro

. miso; e tamén á esperanza . 

Agradezo de corazón este Premi 

Internacional, e quera pedirlle á 

miña Cataluña que continúe sempre 

aberta ao mar; que, desde o beirado 

da casa natal (desde l' eixida pairal), se 

abra sempre máis ao infinito mundo . 

Dentro e fóra da casa; con «els. altres 

catalans». e cos emigrantes que van 

· chegando e con toda a humanidade. 

Senda ela, libre, xusta, humanizada e 

facéndose proximidade de todos os 

pobos da Terra. «La clau i la lletra» da 

. escultura do mestre Tapies é tamén 

una parábola de apertura e de comu

. nicación; chave para abrir, · letra para 

falar. 

Humanicémonos sempre máis, 

humanicemos sempre, practicando a 

proximidade. 

Moitas grazas . 
Pedro Casaldáliga 

Sao Félix do Araguaia, 
9 de marzo de 2006 

e ········· ....... . 
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NON ENTENDE QUE NON QUERE 
Serafina xa está retirada, pero oficiou toda a vida 

como costureira. Agora pasa gran parte do seu tempo 

de ocio no que ata a aparición dos centros sociais e 

similares era a popularmente coñecida como "a casa 

de todos"; a saber: o centro de saúde da súa vila. Alí 

reúnense os veciños, preferentemente os de idade, · 

facendo o recinto as veces de praza pública, a tal 

punto que un día que alguén foi ali preguntar por ela 

contestáronlle: "Hoxe non veu, que está mala". 

O de non ter dentes non é de novo, e mesmo 

semella que nunca chegaron a agromar nesa boca 

xenerosa, ampla e de sorriso contaxioso. Baixiña, de 

corpo lucido e grande, levaba ~ pelo gris recollido en 

coleta e un mandil como aderezo inseparable. Afnda 

conserva eses olios vivos e. espertos e unhas mans que 

recordan a súa antiga profesión, finas e áxiles. 

Anunciaba a súa chegada ás aldeas con quince días de . 

adianto, e botaba de tres a catro xornadas en cada 

unha das casas, cosendo, remendando, facendo roupa 

interior ou exterior, que a todo lle daba. 

Se tocaba vestido ou saia, de xeonllos dende o chan 

e coa boca chea de alfileres, ollaba para arriba e dicía: 

"Sesgadíto y al caer, y con un centeroncíto por la centura y 

verás que bien che queda". 

De tanto remendo e de tanta puntada, a vista de 

Serafina comezou un bo día a ser menos precisa, polo 

que non lle quedou outra que anunciar:. "Vou ter que 

ir ao ancolísta". E así foi. O señor oftalmólogo díxolle 

que tiña "catalatas", e que mentres chegaba a vez para 

a operación tiña non obstante que graduar a vista e 

que, aínda que el facíallo de bo grao, éralle mellar ir 

á "nanótica", onde, moi amables eles, por certo, 

comentáronlle a Serafina que os lentes si que tiña que 

cambialos por máis que, iso si, valíalle perfectamente 

a "montadura" que xa tiña. 

Todo isto contaba Serafina namentres o médico 

aguantaba a risa e a duras penas alcanzaba a receitar

lle un saco de menciñas porque ela lle dicía que lle 

doía a alma, e con iso de que existen as enfermidades 

e non os enfermos, malo sería que algunha delas se 

ben non lle curara a ignorancia, polo menos estaría 

entretida. 

BEA CEDRÓN 
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FALANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

E VOLVÉMOSVOS COA 
SOLIDARIEDADE ... 

Como mestras que somos, encántanos mandar deberes, 
pero logo non damos controlado os _cadernos do noso 
alumnado ... O outro día deixámosvos coas frases do pro
nome de solidariedade e tiñades que comprobar que daba 
igual dicir "Non che sei!" ca "Non sei"; "Non che ando 
nada ben da columna" ou "Non ando ben da columna"; 
"Seica che foron ó cine" ou "Seica foron ó cine". Certo 
ou non? 

Dicimos o mesrn.o co "che" ca sen el, porque ese "che" 
simplemente serve para aproximarnos máis ó que nos 
escoita, ou para que el se "solidarice·" máis co que estamos · 
nós dicindo. Porque dicir dicimos o mesmo, pero ¿a que 
parece que se compadecen máis de nós cando lle espeta
mos a alguén: "Como che me doe esta perna!". E a perna 
stá claro que me doe a min non a ti. Ese "che" non fai 

r f( rencia expresa á segunda persoa, como pasa en "Non 
che dou o libro", onde o "che" indica que o libro é para 
"ti". f( ito, e o saco, non se sabe a quen "dou" o libro. 

At aquí t do claro? Pois entón xa dominamos un ele
m nt imp rtant da nosa lingua. Pero aínda non acabou 

li a ión, :>mpr pode sab r algo máis.Vexamos: 
r n m d lidariedade máis usado é o "che", 

" ' falar rn dirixo a máis dunha persoa emprego 
"v s". Probad a ca1nbiar "che" por "vos" nas frases de 
riba: 

"Non vos ando nada ben da columna", "Non vos sei", etc. 

Revelación 

Non che era mal ne9ocio! 

E ás veces falamos con xente maior ou que, sen selo, 

recibe tratamento de cortesía, é dicir, que a tratamos de 

vostede, q\le a aseñoramos, nunha palabra. Daquela dire

mos: "Non lle sei, señor Pedro" ou "Non lle ando nada 

ben da columna" . Ah! pero se é maior, seguramente nos 

responderá "Eu tampouco che ando nada ben, ineu filio!" 

ou "Cada día óiovos peor" ... E. é .certo que oe peor, pero 

non a ~ós exclusivamente; serrón a todos; de feito poderla 

dicir "Cada día oio peor" .Vedes a diferenza? 

E aquí che vos deixamos, nós irnos arralar que .. . 

Esta nena tenche sano, 

tenche ganas de durmir, 

tenche un olliño pechado 

e o outro non o pode abrir. 

Este é o título da obra que o italiano Leo Bassi viu censurada en Toledo, feudo do 
agora cardeal Cañizares, despois de que houbese un intento de colocar unha 
bomba no teatro madrileño no que se representou. A verdade é que os galegas 
tomamos a causa con máis tranquilidade cando actuou no Teatro .Principal. de 
Santiago cun público entregado dende o principio. O certo é que Revelación non 
é para tanto. Fai unha comedia ríndase das lecturas fundamentalistas da biblia ("no 
diluvio só se salvou unha parella de cada especie de animais. E os peixes, que?"). 
Pero á parte de certa graza que poida ter ver a Bieito XVI bailando un rap a causa 
non pasa de aí. O malo é que hai moita xente incapaz de rirse de case nada, e entre 
os mái risófobos está a xerarqu_ía eclesiástica. Cando lle deron o nohel a Dario Fo 
o Vaticano protesto u porque se lle concedía a un "bufón", dicían con ánimo pexo
rativo ( e de paso aproveitamos para· recomendar as lecturas de Marte accidental dun 

anarquista, Aq11í 11011 paga 11i11gttén e obre todo, a divertidísima O papa e a bruxa). A todos -cura, imam, rabi
no- convén recordarlle que o er humano é o único animal ridendí capax. 

A.Q. · 




